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Decyzj  o natrysku bez brodzika najlepiej podejmij jeszcze na etapie projektu 

domu. W takiej azience trzeba bowiem zostawi  odpowiedniej wysoko ci 

zapas na wszystkie warstwy pod ogi i spadek, aby po wykonaniu natrysku 

pod oga azienki by a na tym samym poziomie co pod oga innych pomieszcze .

Pozostaw zatem przynajmniej 15-centymetrowy zapas wysoko ci.

To dodatkowe miejsce jest konieczne, aby zmie ci  pod czenie do kanali-

zacji oraz odp yw z syfonem. Elementy przy czeniowe musz  by  zag -

bione na co najmniej 10 cm od powierzchni dna natrysku. 

Ponadto przed przyst pieniem do prac wybierz model i rodzaj kabiny 

prysznicowej – jej konstrukcja mo e by : ramowa, bezprofilowa, uchylna 

lub przesuwna. Do ka dego typu kabiny, producent przewiduje odpowiedni 

brodzik. Gdy z niego rezygnujemy, musimy przygotowa  zabudow  z p y-

tek (posadzk ) – w jego miejsce. Najpro ciej jest wykona  z p ytek kopi

kszta tu zalecanego brodzika, w miejscu monta u kabiny p ytki musz

by  równe – bez wystaj cych dekorów. Ponado p ytki musz  by  u o o-

ne ze spadkiem. Jego pocz tek powinien znajdowa   si  w odpowiedniej 

odleg o ci od wewn trznej konstrukcji kabiny (szk o lub rama) – to tak e

znajdziemy w zaleceniach producenta.

Podej cie kanalizacyjne wykonaj wed ug poni -

szych zalece :

w pod odze na gruncie, na parterze domu 

bez piwnicy u ó  najpierw podej cie, nast pnie 

zabetonuj pod og , zamontuj syfon i dopiero te-

raz u ó  wierzchni  warstw  jastrychu;  

w stropie g sto ebrowym w azience na ta-

kim stropie podej cie wykonaj albo na etapie wy-

konywania stropu, albo przed jego zabetonowa-

niem – tworz c rynienk  mieszcz c  elementy 

przy czeniowe. Jej g boko  powinna umo li-

wia  zrównanie górnej kraw dzi syfonu z górn

kraw dzi  stropu. Rury mo na te  poprowadzi

w kana ach pustaków znajduj cych si  mi dzy 

ebrami stropu;

w stropie monolitycznym, niewystarczaj co

grubym, aby pomie ci  syfon i rury odprowa-

dzaj ce (jego grubo  to ok. 14 cm), pod cze-

nie najlepiej poprowad  pod stropem i os o  je 

sufitem podwieszanym lub podnie  poziom dna 

natrysku.

Wod  do kanalizacji mo esz odprowadzi  przez odwodnienie liniowe lub punktowe.

W sk ad pierwszego wchodzi kana  prysznicowy, który wbudowuje si  w powierzchni  pod ogi oraz 

ruszt. Kana y dost pne s  w ró norodnych wymiarach: d ugo  485 do 1185 mm, g boko :

standardowa 120 mm i w wersji niskiej 80 mm. Odwodnienia punktowe za , zwane inaczej wpu-

stami pod ogowymi, zbudowane s  z odp ywu montowanego w pod odze i kratki – montowanej na 

poziomie posadzki. 

Mo na te  u y odwodnie ukowych, je li mamy du e wymiary strefy natryskowej. 

Do prawid owego ustawienia kratki odwadnia-Do prawid owego ustawienia kratki odwadnia-

j cej wzgl dem pod ogi mo esz u y , np. nó ekj cej wzgl dem pod ogi mo esz u y , np. nó ek 

monta owychmonta owych

Niektóre odp ywy liniowe mo esz zastosowa przyNiektóre odp ywy liniowe mo esz zastosowa  przy 

zachowaniu mniejszego zapasu wysoko ci pod ogi nazachowaniu mniejszego zapasu wysoko ci pod ogi na 

instalacj . Wysoko instalacji – 105–160 mm lubinstalacj . Wysoko  instalacji – 105–160 mm lub 

98–134 mm98–134 mm 

Odwodnienie liniowe o konstrukcji kompakto-Odwodnienie liniowe o konstrukcji kompakto-

wej – kana prysznicowy jest zintegrowanywej – kana  prysznicowy jest zintegrowany 

z syfonemz syfonem 

Na ca ej powierzchni pod ogi w azience wykonaj 

izolacj  przeciwwodn . Wykorzystaj do tego foli

w p ynie. Nanie  j  wa kiem albo p dzlem na betono-

we pod o e (na ca ej powierzchni pod ogi) i otynko-

wane ciany do wysoko ci co najmniej 1,5 m (w ob-

r bie strefy natryskowej). W naro nikach zastosuj 

ta my uszczelniaj ce. Ponadto rozet  odp ywow

syfonu zaizoluj ta m  uszczelniaj c .

Bezpo rednio na cianie zaizolowanej preparatem uszczel-Bezpo rednio na cianie zaizolowanej preparatem uszczel-

niaj cym mo esz k a p ytkiniaj cym mo esz k a  p ytki
Odp yw ukowy – stosowany na du ych przestrze-Odp yw ukowy – stosowany na du ych przestrze-

niach natryskowychniach natryskowych 

Odp ywy punktowe. Odp ywy musisz dobra do rodzaju posadzki: (a) odp yw stosowany przy posadzkachOdp ywy punktowe. Odp ywy musisz dobra  do rodzaju posadzki: (a) odp yw stosowany przy posadzkach 

z p ytek, (b) odp yw stosowany przy posadzkach z PVCz p ytek, (b) odp yw stosowany przy posadzkach z PVC 
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Na tak przygotowanym pod o u u ó  p ytki od 1 do 2 mm powy ej poziomu górnej kraw dzi 

odwodnienia. Najlepiej je li p ytki s  ma oformatowe, np. mozaika, aby mo na by o atwo 

u o y  je na spadzistym podk adzie (przy wi kszych formatach p ytki trzeba przycina ). 

Uk ada si  je w kierunku od odp ywu do pozosta ych kierunków. Do p ytek u yj elastycznych 

spoin wodoodpornych (najlepiej epoksydowych – mimo e s  prawie dwukrotnie dro sze od 

zwyk ych spoin wodoodpornych, warto zastosowa  je tak e na cianie w obr bie kabiny – 

zapewniaj  bowiem 100% szczelno ci, nie wykruszaj  si  i nie wymywaj ).

Aby odgrodzi  natrysk z odwodnieniem od reszty azienki, mo esz u y  tafli szk a hartowanego montowanych w ró ny sposób na specjalnych 

wspornikach lub zawiesi  zas on  prysznicow .

W kierunku odwodnie  wykonaj spadek (przy liniowym z jednej lub dwóch 

stron – zale nie od umiejscowienia kana u prysznicowego, przy punktowym 

z czterech – do ka dego brzegu kratki, tzw. sp yw kopertowy). Spadek 

powierzchni wylewki oraz pod ogi w obrysie strefy natryskowej powinien 

wynosi :

– co najmniej 2,5% (2,5 cm/1 m) w kierunku odp ywu liniowego;

– 1,5% (1,5 cm/1 m) w kierunku odp ywu punktowego. 

Wystarczy wi c wykonanie jastrychu gr. 5–6 cm, aby utworzy  dostatecz-

nie stabilne zag bienie. Spadek ukszta tuj za pomoc  odpowiednio przy-

ci tych desek, w deskowaniu u ó  jastrych.  

Spadek pod ogi przy odp ywach liniowych zawsze kszta tuj wed ug zalece producentów. Zazwyczaj polecaj oni kilka alternatywnych rozwi za . Spadek obu-Spadek pod ogi przy odp ywach liniowych zawsze kszta tuj wed ug zalece  producentów. Zazwyczaj polecaj  oni kilka alternatywnych rozwi za . Spadek obu-

stronny – najcz ciej stosowany przy odp ywach liniowych nieprzylegaj cych do cian (a), inne proponowane rozwi zanie przy tak umieszczonym odp ywie to ob-stronny – najcz ciej stosowany przy odp ywach liniowych nieprzylegaj cych do cian (a), inne proponowane rozwi zanie przy tak umieszczonym odp ywie to ob-

ni enie poziomu pod ogi w strefie natryskowej z zachowaniem spadku w kierunku odp ywu (b)ni enie poziomu pod ogi w strefie natryskowej z zachowaniem spadku w kierunku odp ywu (b) 
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Ró norodne rozwi zania wyznaczaj ce stref natryskowRó norodne rozwi zania wyznaczaj ce stref  natryskow
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Zarówno odp ywy liniowe, jak i punktowe mo na ukryZarówno odp ywy liniowe, jak i punktowe mo na ukry

pod p ytkamipod p ytkami
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Ozdobnym akcentem kratki odp ywu liniowego mo e by pod wietlenieOzdobnym akcentem kratki odp ywu liniowego mo e by  pod wietlenie
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